
 

 



 

 

 

   
 
เดนิทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)  
 

❖ ไฮไลท์ น าสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจ าเกาะบาหลี 
❖ ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส  
❖ ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA  จุดมุ่งหมายของนักรีวิวทั่วโลก  
❖ น าท่านสู่ Crystal Bay / Broken Beach จุดถ่ายรูปกับหน้าผาสีมรกต 
❖ วัดเลมปูยาง ประตูหนิขนาดใหญ่ท่ีราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาท่ีมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง 
❖ ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม  
❖ ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู 
❖ ชิงช้า BALI SWING จุดเช็คอินถ่ายรูปสุดชิค 
❖ รับพรและสิริมงคลจากน า้พุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE 
❖ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่าน KUTA BEACH **** 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารทานาล็อท - ชายหาดจิมบาลัน  
(L/D) 

03.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการ

บิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
06.15 น. น าท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินท่ี FD396 (ไม่มีอาหารและ

เคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดินทางเข้าบาหลี 
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันท่ีเดินทาง. 
2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้อม) 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินนรูาลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้วต้อนรับท่านด้วยพวงมาลยัดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน 



 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
น าท่ าน เดินทางผ่ านประตู เทพ เจ้าเข้าสู่ ตั ว เมื อง  ชม
อนุสาวรีย์มหาภารตะ สญัลกัษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชม
อนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza 
หลังจากนัน้เดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda 

Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์
ขนาดใหญ่คร่ึงตัว จ าลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณ ุ
พระผู้ปกปอ้งโลก เป็นรูปปัน้พระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 
เทพเจ้าสงูสดุของชาวฮินด ูขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า 
เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน า้หนัก 
4,000 ตนั  สวนวิษณุแห่งนีม้ีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนีย้งัใช้จดัแสดงโชว์ วฒันธรรมบาหลี เช่น 
ระบ าบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย  
จากนัน้พาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักด์ิสิทธ์ิคอยปกปัก
รักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหศัจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอ
ทเป็นวิหารท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 16 โดยนักบุญดายังระวาดีท่ีบ าเพ็ญศีลภาวนาและศักด์ิสิทธ์ิมากเป็นท่ีนับถือของชาว
บาหลี ชมวดับนโขดหินริมมหาสมทุรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายท าละครดงั ดอกแก้วการะบหุนิง และภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดัง้เดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราด
ซอสท้องถิ่น พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม
ชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก EDEN KUTA HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

วันที่สอง        วัดเลมปูยัง  - วัดเบซากีย์ – BALI SWING ชิงช้ายักษ์ - วัดน า้พุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING                                              
(B/L/D) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
เดินทางสู่ วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) เป็นหนึ่งในเดสติเนชันยอดฮิตอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว เลมปู
ยางค์เป็นวดัเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลีตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูที่แบ่งพืน้ที่ของวดั
เป็น 3 สว่นเหมือนกบัร่างกายมนุษย์ (ส่วนศีรษะ ร่างกาย และปลายเท้า) โดยชัน้บนสดุจะเป็นที่ประทบัขององค์พระศิวะ 
หนึ่งในเทพเจ้าสงูสุด 3 พระองค์ (ตรีมูรติ) ของศาสนาพราหมณ์ -ฮินด ูให้ท่านอิสระถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มี
ฉากหลงัเป็นภเูขาไฟอากงุ หนึ่งในภเูขาที่ยงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี 
จากนัน้เดินทางสู่  วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี ไว้หลาย
ประการ นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สดุ มีความส าคัญมากที่สุด ยงัเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด 
วดัแห่งนีถื้อเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวดัที่ศัก
สิทธ์ิเหนือวดัทัง้ปวง วดัเบซากี เร่ิมสร้างใน ศตวรรษท่ี8 และได้ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบนั  คนบาหลียกให้เป็นวดัหลวง
หรือ Mother of Temple   วดัแห่งนีเ้ป็นวดัที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่ งก็มี
ความส าคัญ ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางให้เรียงรายอยู่เป็นขัน้ๆกว่า7ขัน้  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชา
บรรพบุรุษของชาวบาหลี ตัง้เรียงรายอีกหลายร้อยแท่น  มีฉากหลงัที่สวยงามเป็น ภูเขาไฟคนูุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลกูที่
ใหญ่ที่สดุในบาหลี และมีประวติัศาสตร์ที่ยาวนานมาตัง้แต่ก่อนประวติัศาสตร์เลยทีเดียว 



 

  

 
**** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน *** 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
**หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหตัถกรรม , ร้านกาแฟขีช้ะมดและโรงงานผ้าบาติก 



 

น าท่านเข้าชมวัดเตียร์ตา อัมปึล (Tirta Empul Temple) หรือท่ีคนไทยเรียกกนัว่า "วดัน า้พศุกัด์ิสิทธ์ิ" สถานท่ีแห่งนีถ้กู
สร้างขึน้ราวศตวรรษท่ี 10 เป็นที่เคารพสกัการะของชาวบาหลี ตามต านานเลา่ว่า มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดลูใูช้เวท
มนต์แกะสลกัอนสุรณ์สถานนีด้้วยเล็บมือของตน เพื่อเป็นอนสุรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ใช้ในประเพณีปลงพระ
ศพของราชวงศ์ ซึง่เชื่อกนัว่าท าให้ราชวงศ์ได้กลายเป็นเทพเจ้าหลงัจากเสียชีวิตลง ภายในวดัท่านจะได้พบกบับ่อน า้
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีอายมุากกว่า 1,000 ปี ซึง่ในปัจจุบนันีย้งัมีน า้ผดุขึน้มาตลอดเวลา เชื่อกนัว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึน้ตอนที่
เจาะพืน้พิภพเพื่อสร้างบ่อน า้อมฤตชุบชีวิตนกัรบของพระองค์ ชาวบาหลีจึงมีความเชื่อว่า หากใครที่ได้มาช าระล้าง
ร่างกายในสระน า้แห่งนี ้จะเสริมสิริมงคลให้กบัชีวิต ช่วยบ าบดัรักษาโรคต่างๆ ให้ร่างกายแข็งแรง และขบัไลส่ิ่งเลวร้ายไป
ได้ และในทกุๆ ปี จะมีผู้คนนิยมเดินทางมาท่ีแห่งนีเ้พื่อช าระร่างกายให้บริสทุธ์ิอยู่เป็นจ านวนมาก 
เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค์ Bali Swing (OPTIONAL TOUR ช าระเพิ่ม 10 USD) ท ากิจกรรมสดุท้าทายด้วยการนัง่
ชิงช้าขนาดยกัษ์แกว่งเหนือหน้าผาและท่านสามารถเก็บภาพระหว่างนัง่ชิงช้าโดยมีฉากหลงัธรรมชาติอนัสวยงาม  

  
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู่ท่ีพัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สาม      ท่าเรือซานูร์ – เกาะนูซาเปอนีดา –หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส์ บิลลาบง – หาดโบรเคน 

        Crystal Bay  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้พาทุกท่านเดินทางไป ท่าเรือซานูร์ (รวมค่าเรือไปกลับแล้ว) น าท่านขึน้เรือ เดินทางสู่ เกาะนูซาเปอนีดา เป็น
เกาะที่อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้ ๆ คือ นูซาเลิมโบงนัและนูซา
เจอนีงนั แยกจากเกาะบาหลีด้วยช่องแคบบาดงุ  
น าท่านเดินทางสูจ่ดุไฮไลท์ของเกาะดงันี ้

1. แองเจิล้บิลลาบอง (Angel Billabong) เป็นอีกแอ่งน า้ทะเลธรรมชาติที่ยกตวัขึน้ ช่วงน า้ลงนกัท่องเที่ยวสามารถ
ลงไปแช่น า้ได้ประหนึ่งสระว่ายน า้อยู่ใน Sea View Pool ที่ขอบสระกระทบกับวิวท้องทะเลและท้องฟ้า สวยอย่า
บอกใครเชียวละ่ 



 

2. เกอลิงกิง บีช (Kelingking Beach) หาดทรายสีขาวที่เงียบสงบพร้อมน า้ทะเลสีฟ้าคราม ล้อมรอบด้วยหน้าผา
สงูชนัและแหลมที่ตัง้อยู่บนเกาะนูซาปนีดา หนึ่งในมุมมองที่ดีที่สดุคือวิวจากด้านบนของชายหาดแห่งนี ้ซึ่งเป็น
จดุแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการถ่ายรูป อีกทัง้ยงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วย 

3. โบรคเคน บีช (Broken Beach) เป็นชายหาดเล็กๆ ที่งดงามตัง้อยู่บนเกาะนซูาปนีดา จดุเด่นของชายหาดแห่งนี ้
คือ หินที่โดนน า้ทะเลกัดเซาะจนกลายเป็นอุโมงค์ดูเหมือนกับเป็นสะพาน ด้านล่างคือผืนน า้ทะเลสีฟ้าใสที่ดู
เหมือนไหลเข้าและออกจากมหาสมทุร เป็นอีกจดุเช็คอินถ่ายรูปสวยๆ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวบาหลี 

 
 
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู ่Crystal Bay เป็นจุดด าน า้ที่ฮิตที่สดุของบาหลีในการดสูตัว์ใหญ่อย่างโมลาโมลา่และแมนต้า เพราะน า้ที่นี่เย็น 
และเป็นทะเลเปิด คลื่นค่อนข้างใหญ่ ลกูค้าสามารถเดินเลน่ผ่อนคลายริมชายหาด  

 
 
เดินทางด้วยเรือเร็วกลับสู่ ท่าเรือซานูร์ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู่ท่ีพัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สี่  ช็อปป้ิงของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง                                                            (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 
 
 
น าท่านไป ช็อปปิง้ร้าน KRISNA ซือ้ของที่ระลกึก่อนกลบั ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
12.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินท่ี FD397 
15.40 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 
เมื่อเดินทางถึงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุ
ต ่ากว่า 2 

ปี 
พักเดี่ยว 

วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2565 17,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 02-05 ธันวาคม 2565 
(วันหยุดเทศกาล) 

19,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันที่ 09-12 ธันวาคม 2565(วันหยุด
เทศกาล) 

19,999.- 
15,999.- 

3,900.- 3,900. - 

วันที่ 16-19 ธันวาคม 2565 
18,999.- 
14,999.- 

3,900.- 3,900. - 

วันที่ 23-26 ธันวาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 
2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

22,999.- 
20,000.- 

3,900.- 3,900. - 

วันที่ 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 
2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

22,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันที่ 31 ธันวาคม – 03 มกราคม 
2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

22,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันที่ 03-06 มีนาคม 2566 21,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 16-19 มีนาคม 2566 17,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 06-09 เมษายน 2566 21,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 20-23 เมษายน 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 04-07 พฤษภาคม 2566 21,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 17,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 02-05 มิถุนายน 2566(วันหยุด
เทศกาล) 

22,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 
2566 

18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันที่ 06-09 กรกฎาคม 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2566 19,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2566 19,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2566(วนัหยดุ
เทศกาล) 

22,999.- 3,900.- 3,900. - 



 

 
 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL (เด็กไม่มีเตียง) เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP (เด็กมีเตียง)  แบบเสริมเตียง  ลดราคา   500 บาท 

มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด์     ลดราคา 8,000 บาท 

หากท่านสนใจตดักรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา 
กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 7,000 บาท 

ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท  
*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 
หากมกีารปรับขึน้ของภาษนี า้มันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับเพิ่มราคาค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ หลังการ

จองทวัร์) 
 

อัตรานีร้วม   

❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทวัร์ 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร์ รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กก. 
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พกั 3 คืนพกัห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  

วันที่ 03-06 สิงหาคม 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 11-14 สิงหาคม 2566 21,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 24-27 สิงหาคม 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 31 สิงหาคม – 03 กันยายน 
2566 

18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันที่ 07-10 กันยายน 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 14-17 กันยายน 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 21-24 กันยายน 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 
วันที่ 28 กันยายน – 01 ตุลาคม 
2566 

17,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันที่ 12-15 ตุลาคม 2566 19,999.- 3,900.- 3,900. - 



 

❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่าง
วนัเดินทางเท่านัน้โดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาท ช าระที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้า
ทัวร์ตามความพึงพอใจ) 

❖ ค่าใชจ่ายที่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวปรับราคาหรือเปลี่ยนแปลงค่าบัตรเข้าชมในสถานท่ี ตามประกาศของ
สถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ 

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 180 วนั  นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 
❖ เอกสารวคัซีน E-Vaccine Certificate International 

เงื่อนไขการจองทัวร์  
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการท่ีต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้กบัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบใุน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 



 

❖ หากมีเหตสุุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงโดยมีใบเสร็จยืนยนักบัลกูค้า 

❖ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบกรุ๊ปคณะ ไม่สามารถเลือกหรือล็อกที่นัง่ได้ ที่นัง่อาจจะไม่ติดกนั ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของ
สายการบิน 

❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพกัที่ลกูค้าระบุตอนจองทวัร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ตอน 
ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพกัของลกูค้า ณ วนัเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูค้า เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยบัเตียงให้ชิดกนั 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของ
โรงแรมที่จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหน้าทวัร์และเหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ
ทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย
, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 


